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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 وأصحا�ه الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 
أجمعین، �عد الفراغ من الكالم على ألفاظ الحدیث وشيء من فوائده، مواضع التخر�ج لهذا 

خّرج هذا الحدیث في سبعة مواضع،  -رحمه هللا تعالى-الحدیث في الصحیح، اإلمام البخاري 
رقم ُمسَقط  ه. فیاواحدً  افي سبعة مواضع، ستة، سبعة لكن عند�م في �عض الطبعات أسقط رقمً 

 ونذ�رها �التفصیل.
الموضع األول: في هذا الموضع المشروح من بدء الوحي برقم ثالثة من أحادیث الصحیح، وقد 
م ذ�ُر إسناده ومتنه والمناسبة، �ل ما یتعلق بهذا الحدیث �شيء من التفصیل. و�ن �ان  تقدَّ

 كثر من ذلك.تحتمل أالمسألة ألن  ؛�النسبة لما �حتاجه من البسط قد �سمى ُمجمًال موجًزا
: �اٌب -رحمه هللا-الموضع الثاني: في �تاب أحادیث األنبیاء، في �تاب أحادیث األنبیاء قال 

 ْن َجاِنِب الطُّوِر اَألْ�َمنِ اَدْیَناُه مِ ی�ا. َونَ {َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َ�اَن ُمْخَلًصا َوَ�اَن َرُسوًال َنبِ 
ْ�َناُه َنِجی�ا} ُه ُه ِمْن َرْحَمِتَنا َأَخا{َوَوَهْبَنا لَ اإلمام البخاري،  هذا من ، �ّلمه،]٥٢: ٥١ر�م[مَوَقرَّ
ا تزلوا نجی� �قال: خلصوا نجًیا اعو ُ�قال للواحد واالثنین والجمع: نجي،  ]٥٣[مر�م:َهاُروَن َنِبی�ا}

َمْن { إلى قوله: ]٢٨فر:[غااَنُه}َ�ْكُتُم ِإ�مَ {َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن والجمع أنجیة یتناجون، 
ثم ذ�ر  ،عهاا ُذكر مإلى آخر م }{َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى . هذه الترجمة}ُهَو ُمْسِرٌف َ�ذَّابٌ 

الحدیث قال: حدثنا عبد هللا بن یوسف قال: حدثنا اللیث قال: حدثني عقیل عن ابن شهاب، 
إلى  -صلى هللا علیه وسلم-: فرجع النبي -ي هللا عنهارض–سمعت عروة قال: قالت عائشة 

و�ان رجًال تنصر �قرأ اإلنجیل �العر�یة  ،فانطلقت �ه إلى ورقة بن نوفل ،خد�جة یرجف فؤاده
ي فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل هللا على موسى، و�ن أدر�ن

 .یومك أنصرك نصًرا مؤزًرا
رحمه   -ما �ستره عن غیره. البخاري أخرجهقال البخاري: الناموس صاحب السر الذي ُ�طلعه � 

َتاِب {َواْذُكْر ِفي اْلكِ في هذا الموضع مختصًرا. والمقصود من إیراده في هذا الباب �اب  -هللا
ْ�َناُه َنِجی�ا}طُّوِر اَأل�ْ ِنِب الاجَ ُموَسى ِإنَُّه َ�اَن ُمْخَلًصا َوَ�اَن َرُسوًال َنِبی�ا. َوَناَدْیَناُه ِمْن  ن م َمِن َوَقرَّ

قول ورقة: هذا الناموس الذي أنزل هللا على موسى، والناموس فسره اإلمام البخاري �قوله: 
صاحب السر الذي �طلعه مما �ستره عن غیره، فهو أعم من أن �كون صاحب سر الخیر أو 

م تفصیله و�یانه.   الشر على ما تقدَّ
: الغرض منه قوله: الناموس الذي أنزل هللا على موسى والمناسبة -رحمه هللا-حجر �قول ابن 

 ، المناسبة ظاهرة.ظاهرة



 
 

 
 
 

٣  
 

=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=٣ 

 والموضع الثالث: في الحدیثین السا�قین لّما ُنخرِّج الحدیث من المواضع األخرى أو من الكتب
ول نظًرا للطم لهم سا�ًقا، و األخرى غیر البخاري ُنترجم للرواة �القدر الزائد من الرواة الذین لم ُیترج

ترجمة التي مفادها فالن بن الو�حتاج إلى وقف وشيء من التفصیل و  ،الذي یتسبب عن هذا
فالن �عني �سطر واحد ال تسمن وال تغني من جوع، والترجمة التي فیها شيء من التفصیل 

ى وقت، فلعلنا وشيء مما یتعلق �حیاة الراوي وما یتمیز �ه عن غیره هذا ال شك أنه �حتاج إل
 ُنحیل اإلخوان على �تب التراجم.

 طالب:...
 ؟ماذا 

 طالب:...
�ل حتى الذي خرج، إال إذا �ان فیه ضعف، إذا �ان فیه ضعف. اآلن نر�د أن نتخفف من 

 شيء �عوقنا عن المشي و�ن �ان.
 طالب:...

 .كالم المترجم تكلم فیه ممكن
ي {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَّذِ الموضع الثالث: الموضع الثالث في �تاب التفسیر في سورة  

قال و  ِذي َخَلَق}{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَّ الترجمة الكبرى: �تاب التفسیر في سورة:  ]١[العلق:َخَلَق}
ول اإلمام: قتیبة: حدثنا حّماد عن �حیى بن عتیق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أ

 :عشیرته، الز�انیة :ا، وقال مجاهد: ناد�هواجعل بین السورتین خط�  ،�سم هللا الرحمن الرحیم
عمر: الُرجعى المرجع، لنسفعن قال: لنأخذن ولنسفعن �النون وهي الخفیفة المالئكة، وقال مَ 

تفسیر سورة  �سم هللا الرحمن الرحیمسفعُت بیده أخذُت، قال: اكتب في المصحف في أول اإلمام 
{اْقَرْأ رحیم لرحمن الهللا ا : �سم، اكتب في المصحف في أول اإلمام{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}

 . ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}
�قول ابن حجر: قوله في أول اإلمام أي ُأم الكتاب، في أول اإلمام �عني ُأم الكتاب، المصحف 

�تب منه أر�ع نسخ ووزعها على األمصار، ُ�سمى ، -هللا عنه رضي-الذي �تبه عثمان 
المصحف اإلمام، ُ�سمى المصحف اإلمام، وابن حجر �قول: في أول اإلمام أي ُأم الكتاب، 

فأول المصحف  ،�ما قال ابن حجراإلمام المصحف، أو ُأم الكتاب  :قلنا والقوالن یتفقان سواءٌ 
غیر ترجمة، حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن هو أول الفاتحة. ثم قال: �اٌب �عني �

وحدثني سعید بن مروان قال: حدثنا محمد بن عبد العز�ز بن أبي رزمة  ،ُعقیل عن ابن شهاب
قال: أخبرنا أبو صالح سلمو�ه قال: حدثني عبید هللا عن یونس بن یز�د، هو األیلي المعروف، 

 -صلى هللا علیه وسلم-أخبره أن عائشة زوج النبي  قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الز�یر
، )الرؤ�ا الصادقة في النوم -صلى هللا علیه وسلم-كان أول ما ُبدئ �ه رسول هللا (قالت: 
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وذ�ره بنحوه، وفیه: ترُجف بوادره، ترُجف بوادره، و�ان �كتب الكتاب العر�ي فیه: و�ان �كتب 
الكتاب العر�ي، �عني إًذا في الروا�ة التي معنا: فؤاده والعبراني، لیتني أكون حی�ا وذ�ر حرًفا قال 

ولیس في  ،األنه قال: لیتني أكون حی�  »أو مخرجّي هم؟«:  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
. إنما ذ�ر حرًفا ما حفظه الراوي، قال: ذ�ر حرًفا من األمانة أنه یذ�ر الروا�ة: إذ �خرجك قومك

 .ما تبینه، ثم یتبین من یوافقه من الرواة اآلخر�نشیًئا 
 وفیه بالغ الزهري السابق، والمناسبة ،-صلى هللا علیه وسلم-وفتر الوحي حتى حزن رسول هللا  

نها نزلت في أل ؛َلَق}{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي خَ الحدیث مناسبته للتفسیر ال سیما سورة ظاهرة، �عني 
ني لم تذ�ر له ترجمة �ع فالمناسبة ظاهرة، والباب إذا ،هذه المناسبة التي سیق الحدیث من أجلها

�كون �منزلة ، �قول ابن حجر: �كون �منزلة الفصل الباب إذا لم تذ�ر له ترجمة خاّصة �اٌب فقط
بله له عالقة �الذي ق الفصل مما قبله مع تعّلقه �ه �صنیع مصنفي الفقهاء. أحیاًنا یذ�رون فصًال 

ي والترجمة الت ،�الباب الذي قبله �عني هو جزء منه، اآلن عندنا �اٌب �غیر ترجمة وذ�ر الحدیث
 .ثیقو ه ارتباط ل فهو جزٌء منه، {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}قبله �تاب التفسیر في سورة 

 .والموضع الرا�ع 
 طالب:...

 عندك؟ماذا 
 طالب:...

 �عني بدون مبارك؟ 
 طالب:...

 عبد هللا بن المبارك نعم، معروف. نعم.
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

 سداسي؟أم أیها. �م؟ خماسي 
 طالب:...
 خماسي؟
 طالب:...

 یوسف قال: أخبرنا مالك، ال، حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال:الذي عندنا األول حدثنا عبد هللا بن 
 ،حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب عن عروة بن الز�یر عن عائشة، �حیى بن ُ�كیر، اللیث

 في أول التفسیر؟  الذيعقیل، ابن شهاب، عروة، عائشة سداسي. وأنت تقصد السند 
 طالب:...
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وحدثني  ،: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهابٍ آخر شيء قرأناه: حدثنا �حي بن ُ�كیر، قال
ح التحو�ل، وحدثني  ض �عني عند البخاري �كتبون ح هناسعید بن مروان، سند آخر، المفتر 

 سعید بن مروان قال: حدثنا محمد بن عبد العز�ز بن أبي رزمة قال: أخبرنا أبو صالح إلى آخره.
ابن شهاب، عروة، عائشة. عبد هللا، یونس، سعید بن مروان، محمد بن عبد العز�ز، أبو صالح، 

 ا ُثماني، من نوازل البخاري هذا. ا نازل جد� نازل جد� 
الموضع الرا�ع في �تاب التفسیر، الموضع الرا�ع في �تاب التفسیر في �اب في �اب قوله: 

سعمائة وخمسة وهذا الظاهر أنه ما هو عند�م أر�عة آالف وت ]٢[العلق:{َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق}
عن ُعقیل  دثنا اللیثقال: حدثنا ابن ُ�كیر قال: ح {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}ن، طیب. و وخمس

صلى هللا -عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي هللا عنها قالت: أول ما ُبدئ �ه رسول هللا 
 ِإلنَساَن ِمنْ ا. َخَلَق {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلقَ ا الصالحة. فجاء الملك فقال: الرؤ� -علیه وسلم

شدیًدا، اقتصر على  ، اختصر البخاري هذا الحدیث اختصاًرا]٣[العلق:َعَلٍق. اْقَرْأ َوَر�َُّك اَألْكَرُم}
وهذا في غا�ة  ،اد� لحدیث جهذا الذي قرأته علیكم في هذا الموضع، �قول ابن حجر: اختصر ا

 ؟، هل هذا �الم مناسباإلجحاف
 طالب:...

مع الختصار و اأحیاًنا ما یذ�ر وّال اآل�ة من شدة  ،�عني ذ�ر اآل�ة {َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق}
ال فذلك ما �قال في حقه هذا؛ ألنه االستقراء والتتبع لطر�قة البخاري أنه أحیاًنا �ختصر الخبر 

ناسبة في الطر�ق الذي یورده تحت الترجمة، و�كون قد ذ�ره في موضع الم یذ�ر ما یدل على
موجود في �عض ُطرق الحدیث التي ُرو�ت ولو هو وقد ال یذ�ره في موضٍع آخر، إنما  ،آخر

 ،المقصود أنه �ستنهض همة طالب العلم لیبحث عن طرق الحدیث التي فیها المناسبة .عند غیره
ع الحدیث في  ا �ختصر، �ختصر الحدیث هذا �ثیرما هو بواضح؟ أحیانً أم واضح  عنده ُ�قطِّ

، وهذه طر�قته، وهذا الصنیع صنیعه، جائز عنده امواضع، قد ُ�قطِّع الحدیث في عشر�ن موضعً 
و�ن منعه �عضهم، لكن قد �قتصر على ما ُ�فید الترجمة ما یر�ط بین  ،وعند غیره من أهل العلم

 ا، فالقارئ �حتار إذا قرأ، لماذا أورد البخاري هذا؟ الخبر والترجمة وقد ال یذ�ره أ�ًض 
{َأَفال �عني �اُب رفع البصر إلى السماء أو ما جاء في رفع البصر إلى السماء وقول هللا تعالى: 

اآل�ة المناسبة لرفع البصر إلى السماء؟ اآل�ة  ما ]١٧[الغاشیة:َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َ�ْیَف ُخِلَقْت}
البخاري ما ذ�ر اآل�ة التي �عدها، إما أن �حیل القارئ طالب العلم إلى محفوظه مما  التي �عدها،

فیه المناسبة ظاهرة وصر�حة مطا�قة تامة، أو أنه �عدل عن الصر�ح إلى الخفي. �عدل عن 
َماِء َ�ْیَف ُرِفَعْت}الصر�ح إلى الخفي، ما أورد   لماذا؟ ألن هذا ظاهر ما ]١٨[الغاشیة:{َوِ�َلى السَّ

�حتاج إلى إیراد، الناس �لهم �حفظون هذا، و�ذا قرؤوا اآل�ة التي أوردها قرؤوا التي �عدها، أو 
من �قرأ البخاري تسمو عن أن �صرح له مسألة �قول: أنا ال أحتاج إلى أن أستدل �شيء صر�ح. 



 
 

 
 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٤۱E= ٦ 

إلى هذا الحد، �كفي أن آتي بلغز یثیر و�نتهض همة طالب العلم إلى فهم مثل هذه الدقائق، أفال 
 ینظرون إلى اإلبل �یف خلقت. 

جاء في �عض �تب اللغة أن اإلبل من أسماء السحاب، من أسماء السحاب اإلبل. طیب، إذا 
الحیوان المعروف، الجمل  ،معروفةهي  التيلسماء، خلي اإلبل نظرت إلى السحاب نظرت إلى ا

رفع من إذا �ان واقًفا واإلنسان ینظر إلیه أال �حتاج أن یرفع �صره إلى السماء؟ أال �حتاج؟ ألنه أ
الموضع: اختصر الحدیث فیجب أن یرفع �صره إلى السماء، ابن حجر �قول في هذا  ،اإلنسان

 ؟، �عني لو ابن حجر غر�ب �قول مثل هذا الكالموهذا في غا�ة اإلجحاف ،اجد� 
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

ألنها أعجب وألصق �العرب الذین نزل علیهم القرآن من السماء، �عني یزالونها و�متهنونها 
 نظر، ینتفعون مسألة و�ر�بونها، �عني أكثر مزاولة منهم إلى مجرد النظر إلى السماء، �عني ما 

 ا.نتفاعات، فهي قر�بة منهم جد� اال بها في سائر
 طالب:...

، لكن النظر إلى السماء الترجمة، �اب رفع البصر إلى السماء، نحن ننظر إلى اإلبل من نعم
خالل ما ترجم �ه اإلمام البخاري، و�ال العجائب في خلق اإلبل ال تنتهي، اقرؤوا ما �تبه 

الكرماني أساء األدب مع اإلمام البخاري المفسرون حولها. �قول في غا�ة اإلجحاف. في موضع 
 ما وجد أي مسلك یر�ط فیه الخبر �الترجمة، قال: ،في إ�جاد مناسبة عجز عنها الكرماني، احتار

روح، هذا تعجرف. ورّد علیه الحافظ ابن حجر رًدا قو��ا ورّد ذلك إلى جهل الكرماني �الكتاب المش
إن �ان قصده �اإلجحاف غیر ما نفهمه من أنه طیب ابن حجر �قول: وهذا في غا�ة اإلجحاف، 

لفظ ُ�شعر �شيء من التنقص والذم �ان في غا�ة االختصار ماشي، لكن لیته قال في غا�ة 
االختصار، وال أظن �حیى بن ُ�كیر حّدث البخاري �ه هكذا. وال أظن �حیى بن �كیر حدث 

حیى �عني �حیى بن �كیر. � ،لتصرُّفالبخاري �ه هكذا، وال �ان له هذا التصرُّف وال �ان له هذا ا
بن �كیر هو راوي الحدیث �كماله هو راوي الحدیث �كماله، فهو ما حّدث البخاري على هذه 

ثه �ه الصفة، اللهم إال أن �كون حّدثهم في مناسبات عدیدة، فیكون حّدثه �ه مرة ُمطّوًال ومرة حدّ 
و�نما  ،هكذا وال �ان له هذا التصرُّف مختصًرا، قال: وال أظن �حیى بن �كیر حّدث البخاري �ه

وهو داّل على أنه �جیز االختصار من الحدیث إلى هذه الغا�ة. �جیز  ،هذا صنیع البخاري 
 .االختصار إلى ما هو أشّد من هذا

�عني في هذا الموضع ذ�ر ما یر�ط بین الخبر والترجمة، لكن  -رحمه هللا-اإلمام البخاري  
 على أنه �جیز االختصار من هذا الحدیث إلى هذه الغا�ة، معلوٌم أن أحیاًنا ما یذ�ر، وهو دالّ 
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اإلمام البخاري طر�قته تقطیع األحادیث، تقطیع األحادیث، فیروي الحدیث في مواضع متعددة، 
و�قتصر في �ل موضع من الحدیث على ما یؤدي الغرض، وُ�فهم منه اُلحكم الذي ترجم �ه، 

الجمهور على جوازه �شرط أال �كون ما ُذكر منه یترتب فهمه وجواز االختصار عند أهل العلم 
ال �جوز، غیر  ، إذا �ان استثناءً امؤثرً  اأو وصفً  على ما ُحِذف، أحیاًنا �كون المحذوف استثناءً 

 .ذلك مما یبین معنى الخبر
 طالب:...

 على هذه الصفة.
 طالب:...

شیوخه، فیأتي �الحدیث على ما  ن البخاري �قتفي أثرإ�عني �عضهم قال في �عض المناسبات 
ث �ه لكن ما یلزم ث �ه، فیأتي �الحدیث على ما ُحدِّ دیث ما یلزم. �حیى بن �كیر حدثه �الح ،ُحدِّ

وهذا  -رحمة هللا علیه-في الموضع األول الذي شرحناه، ثم البخاري  ،كامًال في هذا الموضع
�عني أنت إذا أردت أن تتحدث عن مذهب جائز عنده وعند �ثیر من أهل العلم احتاج أن یذ�ر، 

َ َ�أْ العدل وأردت أن تستدل من القرآن هل یلزمك أن تأتي �آ�ة النساء �املة؟  َأْن  ُمُرُكمْ {ِإنَّ للااَّ
وا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِ�َذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأنْ  َ ِنِعمَّا �َ وا ِ�اْلَعْدلِ َتْحُكمُ  ُتَؤدُّ ُكْم ِ�ِه ِإنَّ ِعظُ  ِإنَّ للااَّ

َ َ�اَن َسِمیًعا َ�ِصیًرا}  ا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاسِ َوِ�ذَ {هل یلزمك أن تأتي �اآل�ة؟ أو تأتي  ]٥٨[النساء:للااَّ
 ؟ }َأْن َتْحُكُموا ِ�اْلَعْدلِ 

 ،نهل تأتي �صدر اآل�ة وتقول: اآل�ة، أو تسرد اآل�ة �املة؟ وهذا في القرآ ،تتحدث عن األمانات
الجزء الذي ذ�رته  تجعل�شرط الذي �شترطه أهل العلم، ما  لكنفكیف �الحدیث؟ وأمره أوسع. 

فمذهب البخاري أ�عد من ذلك، من أنه مجرد �ختصر  ،و�ن �ان البخاري أحیاًنا �سلكه ا،لغزً 
ما �حتاج إلى مثل هذا  الحدیث، اإلمام مسلم �اعتباره یذ�ر الروا�ات �لها في موضع واحد

 ر، ما �حتاج إلى مثل هذا االختصار؛ ألن البخاري ُ�قطِّع األحادیث و�فرقها في مواضعاالختصا
فالحدیث الواحد ولیكن حدیث جمل جابر في قصته  ،تبًعا لما �ستنبطه من هذه الُجمل من أحكام
، في �ل موضع یذ�ر منه جملة �ستنبط منها حكًما. االمشهورة ذ�ره البخاري في عشر�ن موضعً 

 �سرده في موضع واحد، أیهما أفضل؟ مسلم ال 
 طالب:...

هو إذا نظرنا إلى أن تصّور الحدیث �امًال أفضل من جهة أن التصّور الكامل �عطیك صورة 
لكن ما الغا�ة العظمى من روا�ة الحدیث؟  ،واضحة عن جمیع ما یتعلق �الحدیث، �القصة مثالً 
ماذا طر�قة البخاري أفضل، قد �قول قائل: ل ،ألیست التفقه؟ التفقه منه؟ إًذا طر�قة البخاري أفضل

 ال �سلك مثل طر�قة مسلم؟ وفي النها�ة �ستنبط المؤلف بدًال من أن �فرق الحدیث �قول: الحدیث
 فیه من المسائل �ذا و�ذا و�ذا و�ذا �عدد التراجم التي ترجم بها البخاري؟
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 طالب:...
 نعم؟

 طالب:...
 ال؟أم لطالب العلم  أكثر فائدةهذا 

 طالب:...
في موضعها من أبواب العلم، فعلى المسألة تحر�ك الذهن، أنت تبحث عن هذه مسألة غیر 

ألنه یوردها في موضع واحد �جمیع  ؛لكن ما تجدها على طر�قة مسلم ،طر�قة البخاري تجدها
حیحه صالبخاري في  ااح تولوا هذه الفوائد التي ذ�رهرَّ الفوائد، وقد نقول: قد �قول قائل: إن الشُ 

وأودعوها في شروحهم في صحیح مسلم، لكن یبقى أن هذا الدلیل الذي اسُتنبط منه هذا الحكم قد 
�خفى علینا موضعه، قد نجتهد ونجده في موضع هو ألیق المواضع �ه، لكن المواضع األخرى 

 مسلم؟ طر�قة البخاري. أم كیف نجده؟ فأیهما أفضل طر�قة البخاري 
الحفظ وهذه راجت على �ثیر من طالب العلم �قول: �عّول في الحفظ على ألة مسنأتي إلى 

�عني �ما فعل من �جمع بین أ�ًضا صحیح مسلم. وتؤخذ �عد ذلك زوائد البخاري، وفي التصنیف 
وزادوا زوائد البخاري. ألنهم ال �ستطیعون أن  ا،الصحیحین �ثیٌر منهم جعلوا األصل مسلمً 

في صحیح مسلم ثم في  یوردونه �امًال  فهلالبخاري في الموضع األول  ألنه إذا أورده ؛�عكسوا
الحفظ مسألة المواضع األخرى أو �قطعونه مثل البخاري؟ ومسلم قد ال �كون ممن �جیز التقطیع، 

 ،�عضهم �ستروح إلى أن �كون المعّول على ألفاظ مسلم، وما زاد في صحیح البخاري ُ�ضاف
ختلف اصاحب اللفظ بدقة، و�ذا ن اإلمام مسلم یهتم �األلفاظ، وُ�بین تصیر زوائد، لماذا؟ قالوا: أل

 ،�حرف بّینه، ولو لم یترتب علیه فائدة، حدثنا فالن وفالن وفالن واللفظ لفالن عن راوٍ  راوٍ 
بّین ، نقول: مسلم یُ ق في سیاق المتون على هذا الكالمالبخاري ما �قول هذا الكالم، إًذا مسلم أد

ما یبّین وال شيء، والجمهور على جواز  ؟لكن ماذا عن شیوخ شیوخه، اللفظ لمن ،ألفاظ شیوخه
الروا�ة �المعنى، شیخ شیخه یروي �المعنى بدلیل أن غیره من الشیوخ رواه بلفظ آخر، إًذا هل 
نضمن أن ما في صحیح مسلم هو اللفظ النبوي؟ ما نضمن، نضمن أنه لفظ شیخه الفالني دون 

هل نضمن أنه  ،ا أنه لفظهحتى شیخه إذا ضمنّ  ،نضمن فیمن �عد شیخه لكن ما ،سائر الشیوخ
مع جمهور أهل العلم الذین یرون  األن مسلمً  ؛؟ ما نضمن-علیه الصالة والسالم-لفظ النبي 

ي ففال فضل وال مز�ة لمسلم على البخاري حتى  ،جواز الروا�ة �المعنى. إًذا �لها مرو�ة �المعنى
 األلفاظ.

 طالب:...
 ال. ،اشترطما 

 طالب:...
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ظ �اللفه ال، هذا، �عض من ُ�جیز الروا�ة �المعنى �عضهم �شترط أن یذ�ره �اللفظ ولو مّرة، یذ�ر 
، لیخرج من عهدته �ما ذ�ره في المرة األولى ؛مّرة، ثم �عد ذلك ال مانع أن یرو�ه �المعنى وول

جمیع المرات؟ هو الذي جعل  لكن هو إذا استطاع أن یذ�ره ولو مرة لماذا ال نلزمه �اللفظ في
أهل العلم �جیزون الروا�ة �المعنى صعو�ة حفظ األلفاظ، لكنهم اشترطوا شرًطا �قي من التصرف 
ا في المعاني، أن �كون الراوي عنده من العلم والخبرة �معاني األلفاظ ومدلوالت هذه المعاني م

 وهو �ختلف معه في المعنى. ،�جعله ال �جعل لفًظا مكان لفظٍ 
 طالب:...

 یوجد یوجد، یوجد أحادیث مقطعة ما ُذكرت �املة في موضع، �عني ُذكرت في �تب أخرى.نعم، 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

من طر�قته أن �قصد مثل هذا  -رحمة هللا علیه-إن البخاري  :لكن إذا قلنا ،هو �حدث خلًال 
لیحّرك ذهن القارئ فیبحث في الطرق، و�ال �عض الجمل التي یذ�رها ال مناسبة فیها مع  ؛الخلل

 الترجمة البتة، لكن المناسبة في الترجمة في طر�ق لم یذ�ره البخاري وال خّرجه أصًال.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 هو األصل أن الشر�عة جاءت واضحة و�ّینة، هذا األصل.
 طالب:...

 ا�عتنون �صحیح البخاري، و�شرحون و�بینون و�وضحون، �عني قد �كون ألغازً  األئمةجعل ماذا 
واضح  ا،زً لكنه �النسبة لألئمة ما �كون ألغا�النسبة للمتوسطین،  ا�النسبة للمبتدئین، قد �كون ألغازً 

 عندهم.
 طالب:...

حافظته ُتسعفه �حفظ الكتاب من أوله إلى آخره، والذي ال تسعفه الحافظة �حفظ  الذي�هللا 
 �ختصره لنفسه ال �عتمد على أحد، �ختصره لنفسه. امختصرً 

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
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أنت إذا حفظت الطو�ل ثم �عد ذلك ما یرد علیك في المواضع األخرى من ألفاظ زائدة تستحضر 
لبقیة الصحیح، لكن استنباطات اإلمام تستحضرها من خالل حفظك  ،التراجم، وهي االستنباطات

 .خل، �عضها یدخل في �عضتتدا�قیة األلفاظ 
 طالب:...

 ؛علیه البیان، ال �جوز أن یؤخره عن وقت الحاجة -علیه الصالة والسالم-لكن الرسول نعم، 
إشكاالت استغلقت على  ولذلك بّین في وقته، البخاري �قیت إشكاالت ما ُبّینت إلى اآلن، �قیت

ذ�رتم أن ممن اعتنى �الجمع بین  :الشراح، ثم �أتي �عد ذلك من یبین له هذا المستغلق. �قول
وقد بلغهم رأ�كم فقاموا  ،الصحیحین جعل لفظ مسلم هو المقدم و�ؤخذ �عد ذلك زوائد البخاري 
علم حث والدراسة لطالب البتقد�م لفظ البخاري، وما زلُت علیه، ما زلت على أن العنا�ة ومحور الب

�جب أن �كون البخاري، ثم �عد ذلك ُیدار حوله، مثل ما صنعنا في األحادیث السا�قة، خرِّج 
ثم تنظر إلیه في المواضع األخرى من الصحیح نفسه، ثم تضیف  ،الحدیث من الموضع األول

انتهیت من خمسین إلیه ما في الكتب األخرى، و�ذا انتهیت من البخاري على هذه الطر�قة تكون 
�المئة من أحادیث الصحیحین. ثم �عد ذلك تعتني بزوائد مسلم، وتفعل بها �ما فعلت في صحیح 

ألنك انتهیت من البخاري، وتأخذ زوائد السنن على مسلم،  ا؛البحث مسلمً  رالبخاري، �كون محو 
الحدیث  ؛ ألنن النصف عند دراسة صحیح البخاري انتهیت من مسلم، ومسلم ذهب منه أكثر م

 ما أنت براجع ،الذي تخرِّجه من مسلم أثناء عنایتك �البخاري تضع علیه عالمة أنك انتهیت منه
 ،له مرة ثانیة، فیبقى زوائد مسلم على البخاري، وتعمل فیها مثل ما صنعت في صحیح البخاري 

ع �ه �ما وتضیف إلیها زوائد الكتب السنن، ثم إذا انتهیت من مسلم تبدأ �سنن أبي داوود وتصن
 .في صحیح مسلم، ثم �عد ذلك جامع الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه صنعت

لیك �عني �عد العنا�ة �كتاب هللا، وأخذ ع ،�ستغرق علیك وقتك �له ن هذا العملو�ذا انتهیت ولیك 
خمس سنوات، وصرت تتصور جمیع ما في الكتب الستة وما فیها من أحكام وفقه ومعاني وألفاظ 

نَّة؟ هذا لیس �كثیر. هذا �ثیر وأنت قبل ذلك حفظت ما �عینك على أحكام العبادات  على السُّ
 ،�عمل هذا العمل �كون قد حفظ األر�عین منوالمعامالت من المختصرات، �عني المفترض 

 وحفظ البلوغ على األقل. ومع هذه المتون ما �عینه على فهم هذه المتون من علوم ،وحفظ العمدة
نَّة وقد تأهاآللة وعلوم ال ل للنظر عر�یة وأصول الفقه وعلوم الحدیث وعلوم القرآن، فیأتي إلى السُّ

 �عشر سنوات. افیها، على هذه الطر�قة �إذن هللا ال �حتاج، �عني �مكن أن یتخرج الطالب عالمً 
و�حفظ هذه  ،تحتاج إلى ترتیب وِجّد، خلوا في الخمس سنوات األولى �حفظ القرآنالمسألة  لكن
. و�حفظ علوم اآللة، و�تقنها، وفي الخمس سنوات األخیرة الكتب الستة على هذه الطر�قة ،ون المت

 ما هي بواضحة؟ أم اآلن الطر�قة واضحة 
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ألن األخ �قول: ذ�رتم أن من أتانا �الجمع بین الصحیحین، غیرهم �لهم جعلوا المدار على 
�ة لبعض والفكرة بدأت من المغرب، والمغار  تقلید �عضهم ، لكن قد �كون الدافع لهؤالء أوًال مسلم

ما ذ�رناه من روف، �غض النظر علهم عنا�ة �صحیح مسلم أكثر من صحیح البخاري، هذا مع
إنما نظروا في أصل  ،هذا ممكن ما نظروا إلیها أصالً  ،أن صحیح مسلم �عتني �األلفاظ وغیرها

 ذه الطر�قة التي ذ�رناها وشرحناهامن عنایتهم وتقد�مهم لصحیح مسلم على البخاري، بهالمسألة 
وتحتاج إلى ِجد، والعلم �له �حتاج إلى تعب، لكن اإلنسان �مسك الطر�ق من  ،تحتاج إلى عمل

ما  حیثبدأ في �ذا، �كرة أبدأ في �ذا، �عني مثل صنیعنا أأوله أفضل من �ونه یتخبط، الیوم 
 الیوم في �تاب �ذا والیوم في �تابیوجهنا إلى مثل هذا من أول الطر�ق، نحن مازلنا  منوجدنا 

و�بدأ الدراسة من جدید، لكن من حظ طالب  امبتدئً  اه طالبً كذا، و�صعب أن اإلنسان �عتبر نفس
من  االعلم ومن ُحسن حظه أن �جد من یرشده إلى طر�قة تنفعه في بدا�ة الطر�ق؛ ألن �ثیرً 

 وهو ما عرف �یف �طلب العلم. وقد یواصل الدراسات العلیا  ،طالب العلم یتخرج في الجامعة
�قول: ما رأ�كم فیمن �قول: �أن شیخ اإلسالم رجل وأنا رجل؟ وله رأس ولي رأس، فآخذ مما أخذ 

وهذا الدلیل حجة على �طالن قول الجمهور،  :بل �صل �ه األمر إلى القول ،منه �حجة االجتهاد
الدلیل األصل، لكن متى تصل وغیر هذا القول �حجة أنه اجتهاد والدلیل األصل المذهب. نعم 

 �حتاج إلى نظر.  الذيإلى هذه المرحلة؟ هذا 
 -ل، قا]٣علق:[ال{اْقَرْأ َوَر�َُّك اَألْكَرُم}في �تاب التفسیر أ�ًضا في �اب قوله:  :الموضع الخامس

، : حدثنا عبد هللا بن محمد قال: حدثنا عبد الزراق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري ح-رحمه هللا
قال محمد: أخبرني عروة عن عائشة، حدثنا عبد هللا بن محمد  قال: اللیث: حدثني ُعقیل وقال

المسندي الُجعفي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري ح، هذه الحاء هي حاء 
ن الحاء مختصرة من قولك إ :ومنهم من �قول ،هذا قول األكثرو  ،التحو�ل من إسناد إلى آخر

 ،�عني وصل إلى حد ِاقرأ الحدیث، ومنهم من �قول: هي في صحیح البخاري خاء ،الحدیث
 ، �عني رجع اإلسناد إلى المصنف البخاري. واألكثر على أنها حاء التحو�ل من إسنادولیست حاءً 

 و�ستفاد منها االختصار، لكن أحیاًنا توجد في البخاري وهي �قلة توجد عند البخاري، ،إلى آخر
أر�ع مرات في  ،وقد تذ�ر ثالث مرات ،ما �مر صفحة إال وفیها حاء التحو�ل ،بینما مسلم ال

إسناد في حدیث واحد. عند مسلم وعند أبي داوود �كثرة، وعند غیرهما لكن �قلة. �عضهم مثل ما 
 ذ�رنا إنه �قول: رجع الحدیث إلى المصنف وهو البخاري، هذا متى �كون له وجه؟ 

�قول: حدثنا عبد هللا بن محمد قال: حدثنا عبد الزراق، أخبرنا  -علیهرحمة هللا –أحیاًنا البخاري 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ح، وحدثني. انتهى اإلسناد، �عني ما نحتاج إلى 

ما نحتاج إلى اختصار. فال �كون معناها  اختصار في مثل هذه الصورة، إذا ذ�ر اإلسناد �امًال 
ألن الفائدة من حاء التحو�ل االختصار، وطي �عض الرواة،  حاء التحو�ل من إسناد إلى آخر؛
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أحیاًنا �قول: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال:  ،الذین ُیذ�رون في اإلسناد األول والثاني، لكن إذا وصل
حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب عن عروة بن الز�یر عن عائشة أم المؤمنین أنها قالت، 

ح. هذه ما لها قیمة، هذه أقرب إلى أن  -صلى هللا علیه وسلم- ا �قول: قال رسول هللاوأحیانً 
جلها من أ الذيثر األما لها  هتكون الحدیث أو أن أرجع اإلسناد إلى مؤلفه وهو البخاري، ألن

 �اإلسناد السابق؟ أم ما بین األسانید. حاء وقال اللیث، هذا تعلیق اصطلح العلماء على وضعها فی
 طالب:...

 في الحدیث الذي �عد هذا. سیأتیناألنه 
 طالب:...

في حدیث جابر. قال ابن شهاب، �عد وفتر الوحي، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، هل هذا 
�اإلسناد السابق؟ حدثني �حیى بن �كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب وأخبرني أبو 

عّلق؟ �أتي الكالم علیه �التفصیل سلمة بن عبد الرحمن أن جابر، هل هو �اإلسناد السابق أو م
ابن شهاب. و�ختلف األمر حینما یذ�ر ما یر�د ذ�ره  في شرح الحدیث الذي یلیه عند قوله: وقال

 حو�دون الواو؛ ألن عندك قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة، وعندنا  ،من أثناء اإلسناد �الواو
 بن شهاب: وأخبرني. وقال اللیث �الواو. وعندنا في الموضع المشروح: قال ا

: أول ما -رضي هللا عنها-وقال اللیث حدثني ُعقیل قال: قال محمد: أخبرني عروة عن عائشة 
 َر�َِّك {اْقَرْأ ِ�اْسمِ الرؤ�ا الصادقة، جاء الملك فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-بدئ �ه رسول هللا 

اْقَرْأ َوَر�َُّك {ب قوله: والترجمة �ا ،]٣لعلق:[ا�َُّك اَألْكَرُم}الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق. اْقَرْأ َورَ 
 ا �سا�قه، والمناسبة ظاهرة. هذا الموضع الخامس.ر جد� وهو مختص }اَألْكَرمُ 

: -رحمه هللا-أ�ًضا: �اٌب: الذي عّلم �القلم. الذي عّلم �القلم، قال والموضع السادس في التفسیر 
حدثنا عبد هللا بن یوسف قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب قال: سمعت عروة قالت 

فذ�ر  »زملوني زملوني«فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-: فرجع النبي -رضي هللا عنها–عائشة 
ن، والمناسبة فیما لم یذ�ره المؤلف من و تسعمائة وسبعة وخمسالموضع أر�عة آالف و  الحدیث.

�عني  ،من المتن -رحمه هللا-المتن، فأحال على �قیة الحدیث، المناسبة فیما لم یذ�ره المؤلف 
نه �ستنهض همة طالب العلم أن یبحث في طرق الحدیث وألفاظه. �قول: إذا ترجم إ :على ما قلنا

الحدیث ولیس فیه موضع الشاهد للترجمة، ووجدت هذا الحدیث في اإلمام البخاري بترجمة وذ�ر 
كتاب آخر، البخاري أحالني على الطرق فبحثت عن هذه الطرق ووجدت ما یدل على المناسبة، 
ولیكن عند مسلم أو عند أبي داود أو عند أحمد أو عند غیرهما من األئمة هل أقول: أخرجه 

 ..أخرجه البخاري، وأ�ًضا :یه؟ ال، ما نقولالبخاري �اعتبار أن البخاري أحالني عل
 طالب:...

 قصدت؟ماذا نعم. 
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 طالب:...
نعم، �قول: الحدیث �امل عند مسلم، رواه في موضع واحد أو عند أحمد أو غیرهما، ولتكن 

 �حسب ما صحیفة هّمام بن منبه تشتمل على أكثر من مئة وثالثین جملة، قّطعها البخاري 
هل �جوز أن أجمع هذه الُجمل من صحیفة هّمام وأسوقها مساًقا واحًدا  ،استنبط منها من أحكام

 ؟خّرجها البخاري؟ هذا سؤالك :وأقول
 طالب:...

قطعها البخاري، وطر�قته في سیاقها تختلف عن طر�قة مسلم، البخاري �سوق  ،�امًال، ال ،ال 
ا، ثم یذ�ر الجملة التي �ستنبط منه ،»نحن اآلخرون السا�قون یوم القیامة«الجملة األولى منها 

 ،ومسلم تختلف طر�قته، �سوق اإلسناد ثم �قول: فذ�ر أحادیث منها �ذا. هذه طر�قة البخاري 
وهذه طر�قة مسلم، لو جمعنا األلفاظ �لها التي جاءت بهذا اإلسناد وجزم أهل العلم �أنها من 

ه رجها البخاري، هذه َجَمل جابر قّطعأخ :صحیفة هّمام لو جمعناها وسقناها مساًقا واحًدا نقول
 ما �جوز؟أم البخاري في مواضع، نجمعها ونقول هذا، �جوز 

 طالب:...
ال  أهل العلم �قولون: من الكمال أن ٌتبّین الواقع بدقة، و�ذا جمعت مثل هذه الُجمل وأنت حقیقة

م منها من المؤخر في أصل الروا�ة علیك أن تحتاط علیك أن تح تاط و�ال ما عدوت تدري الُمقدَّ
 ن البخاري خّرج هذه الُجمل.إالواقع إذا قلت 

 طالب:...
 .إذا قلت أخرجه مفرًقا وضح للقارئ 

یث أحیاًنا �ثیًرا هذا �استمرار عنده ُمطَِّرد �سوق الحد -رحمه هللا تعالى-على �ل حال مسلم  
 یذ�ر وال ،وال یذ�ر اللفظ ،وهثم �سوق إسناًدا �عد ذلك و�قول: �مثله أو بنح ،�إسناده ومتنه �امالً 

هل تكتبه في صحیح  ،اللفظ، أنت وجدت هذا اللفظ الذي ساق مسلٌم إسناده في �تاٍب آخر
قون  ثله هذا وهذا هو األصل أنه إذا قال �م ،مسلم؟ ال سیما إذا قال: �مثله؛ ألن الحاكم وغیره ُ�فرِّ

ره و�ذا قال بنحوه �المعنى، أنت وجدت الروا�ة في أبي داود من طر�ق اإلسناد الذي ذ� ،هو اللفظ
جه ه، أو بنحو حدیٍث أخر بنحو  :، المتعیِّن أن تذ�ر اإلسناد وتقول: ذ�ر وقال -رحمه هللا-مسلم 
 ،دتذ�ر اإلسناد الذي ذ�ره مسلم وتقول: بنحو أو �مثل حدیٍث خّرجه اإلمام أحمد في المسن ،أحمد

 ُتبّین الواقع. حتىثم تذ�ر الحدیث. 
 طالب:...

محاوالت لبعض المعاصر�ن، في  همؤلفات لكنها ما لیس بین أیدینا منها شيء، وفی ه�هللا فی
 محاوالت لبعض المعاصر�ن. 
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زوائد لم أفهم �یف أجمع روا�ات البخاري ومسلم أو �یفیة قراءة األحادیث وجمع الهذا �قول: 
 .فأرجو التوضیح ،من مسلم والبخاري 

لت وانتشرت بین طالب العلم، مثل ما ذ�رنا أشرنا �عني  حت في مناسبات �ثیرة وُسجِّ  هذا ُوضِّ
على الطر�قة التي شرحناها، على الطر�قة التي، هو أنموذج  »األعمال �النیات«لو أخذنا حدیث 

 ،لیالً قلهذا العمل، هو أنموذج لهذا العمل، الحدیث األول والحدیث الّثاني، الّثالث قد �ختلف عنها 
 لكن األول والّثاني أنموذج لمن أراد أن �سیر على هذه الطر�قة.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
هو  اإلسناد واحد تقدر تطا�قه �عني ما ،ناد واحد معروف، هذا واضحود، ما تجزم، اإلسأبي دا

بنحو حدیٍث لفظه �ذا  :مسلم قال :ود على إسناد مسلم، ثم تقولمعجز أنك تطابق إسناد أبي دا
زوه �حتاج إلى دقة نظر.أ�ًضا لكن  ،ودعند أبي دا  �عد الجزم بهذا و�ن قالوه وجوَّ
 طالب:...
 هو بنحوه.
 طالب:...

 اختالف اللفظ تقول بنحوه.عند 
 طالب:...

 ؟�عني أنت تتصور أنه حدیث ثانٍ 
 طالب:...
 بنفس اإلسناد؟ تتصور أنه حدیث ثانٍ الحدیث 

 طالب:...
د ق؛ ألن عندنا الحدیث األول یدلنا على المراد، الحدیث المذ�ور هو الذي �حدد لنا أن مسلم نعم

أبو داوود أو غیرهما. ما دام قلت بنحوه �ما �كون مراده هذا الحدیث الذي ذ�ر لفظه أحمد أو 
 .نّصوا علیه في �تب المصطلح ،ود، هم قالوا هذایٍث خّرجه اإلمام أحمد أو أبي داقال بنحو حد

 طالب:...
ال، ال ال، �عني صحیفة هّمام موجودة �املة ُمفردة وموجودة في مسند أحمد في موضع واحد، 

ذه وال مسلم، هل نقول �اعتبار أن البخاري ومسلم خّرجوا همن هذه الُجمل ما لم �خّرجه البخاري 
 :ألن إسنادها مرضي عندهم وعلى شرطهم؟ ال، ما لم یوجد في الصحیح ال نقول ؛األحادیث

 ولو أحال علیه.  ،ولو أحال علیه، وال مسلم ،خّرجه البخاري 
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 -صلى هللا علیه وسلم-في �تاب التعبیر في �اب: أول ما بدئ �ه رسول هللا  :الموضع السا�ع
ل : حدثني �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقی-رحمه هللا-من الوحي الرؤ�ا الصالحة، قال 

حدثنا معمر قال:  :وحدثني عبد هللا بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن شهاب ح،
-أنها قالت: أول ما ُبدئ �ه رسول هللا  -رضي هللا عنها–روة عن عائشة الزهري فأخبرني ع

من الوحي الرؤ�ا الصادقة في النوم. فذ�ره ُمطوًال بنحوه، �عني بنحو  -صلى هللا علیه وسلم
فیما بلغنا  -صلى هللا علیه وسلم-السیاق الذي معنا، وفیه: وفتر الوحي فترًة حتى حزن النبي 

ه ًرا �ي یترّدى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبٍل �ي یلقي منُحزًنا غدا منه مرا
 ،رجعفیسكن لذلك جأشه، وتقّر نفسه فی ،افقال: �ا محمد إنك لرسول هللا حق� نفسه تبّدى له جبر�ل 

فإذا طالت علیه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، الحدیث. وسبق الكالم في هذا البالغ في معناه 
 ُمفصًال. 

عند مسلم وأحمد والترمذي، وُنبین في الدرس الالحق إن شاء هللا روا�ة أ�ًضا حدیث ُمخّرج ال
 مسلم، وأحمد، والترمذي.

 طالب:...
، وُ�ذ�ر عن أبي -رحمه هللا-هو إذا �ان الضعف شدیًدا، إذا �ان الضعف شدیًدا بّین البخاري 

 �صح. وله نظائر.: ال یتطوع اإلمام في مكانه ولم -رضي هللا عنه-هر�رة 
 طالب:...

حقیقة ابن حجر في هذه اللفظة �عني ما ُوفق في اختیار هذه اللفظة، و�ال البخاري عادته  ،ال
ئد ما فیه قدر زا انظرومع ذلك ذ�ر ما ُیدّل على المناسبة، ما ُ�طابق الترجمة فما،  ،االختصار

 یها.على غیره من المواضع التي وجهها ابن حجر ورد على من خالف ف
حتى �صل إلى رّد �عض الحق الذي ر�ما  ازائدً  -رحمه هللا-�قول: هل �كون الدفاع عن البخاري 

ا إال وهل �كون هذا من الغلو مع العلم أن أهل العلم ال یرون أحًدا معصومً  ؟�كون قد قاله المنتقد
نَّة و دفاع عن السه -رحمة هللا تعالى علیه-الدفاع عن البخاري أوًال  ؟األنبیاء، ومن عصمه هللا

ما هو بدفاع لذات البخاري، هذا من جهة، األمر الثاني: أن من یدافع عن البخاري یدافع عن 
 األمة �كاملها التي تلقت �تاب البخاري �القبول، لكن خّلي البخاري �حكم على حدیث ُینقل عنه

ما نفضل  ،ءخارج الصحیح وُ�عارضه أحمد أو غیره من األئمة، ننظر إلیهم على حٍد سوا
البخاري على أحمد أو على أبي حاتم أو على ابن المدیني أو على القّطان أو غیره، إذا حكم 

حینما ندافع عن صحیح البخاري  ،على حدیث خارج الصحیح؛ ألن الصحیح تلقته األمة �القبول
صحیح األصول في ما ندافع عن شخص، و�ذا دافعنا عن األحادیث  ،إنما ندافع عن اتفاق األمة

طها من ها األمة �القبول ال �عني أننا نقبل �ل ما �قوله البخاري من أحكام �ستنبتالبخاري التي تلق
 .وقد نوافق ،قد نخالف ،األحادیث
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جلسة المنهي عنها في حدیث أبي �قول: من �ضع ید�ه خلف ظهره متكًئا علیها هل هذه ال
 ر أثناء المشي هذه موجودة �كثرة.هو �النسبة لوضع الیدین على العجیزة خلف الظه ود؟دا

 طالب:...
ذ�ر ابن جبیر في رحلته وهو في القرن السادس قال: ثم دخلنا نابلس فوجدنا عندهم عادة قبیحة 
ال توجد عند غیرهم من المسلمین وهي وضع أیدیهم على أستاههم أثناء المشي، اآلن �ثرت 

ة ووضع الیدین على هذه الهیئة مما إن هذه المشی :�عني في �ل مكان، و�عضهم ُ�علل و�قول
�عین الظهر، تشد الظهر �الحزام، وعلى �ل حال هي مشیة قبیحة بال شك. نأتي إلى وضع 

 �عني جاء ما یدل على ذمها. ،الیدین خلف الظهر متكًئا علیها ال شك أنها مذمومة
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

�عني تقصد خالف ما جاء في السنن؟ على �ل حال إذا اختلفت عما جاء  ،تكاءفي االنعم 
 النهي عنه ال إشكال. 

الحاكم  ن �عض العلماء یرى أنه متساهل؟إحیث  ،�قول: ما هي شروط الحاكم في المستدرك
نّص على شرطه في ُمقدمة المستدرك فقال في المقدمة: وأنا أستعین هللا على إخراج أحادیٍث 

مثلها ات احتج �مثلها الشیخان. وأنا أستعین هللا على إخراج أحادیٍث رواتها ثقات احتج �رواتها ثق
م خّرج لرواة فیه هالشیخان. والتزم هذا، لكن هل طبَّق ما التزمه؟ واقع الكتاب �قول: ال؛ ألن

ضعف، بل خّرج لرواة شدیدي الضعف، وأخرج أحادیث ضعیفة، بل أخرج أحادیث شدیدة 
د فیه �عض الموضوعات. وهو في ر�عه األول أمثل منه في ثالثة األر�اع، وعلى الضعف، وُوجِ 

 كل حال التساهل ظاهر. �هللا المستعان.
فهل �جوز لي عند النقل عنكم  ،أنا أحضر الدرس على اإلنترنتأمین المهدي من مصر �قول: 

اع لئال �حصل التدلیس. هناك من أنو  ؛ال مانع على أن ُتبّین أنك بواسطة قال شیخنا؟ :أن أقول
واألمر خالف ذلك.  ،التدلیس تدلیس الشیوخ وتدلیس البلدان، ُ�َظن �ك أنك رحلت من أجل العلم

دلس من كما ُ�قال: عند �عضهم �قول: حدثني فالن �قرطبة، والسامع �ظن أنه هاجر إلى األن
�اض وفي القاهرة وفي غیرها من إما في أي بلد �ان منها في الر  أجل طلب العلم، وقرطبة حي

 .البلدان ببلده ما سافر، �هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین. 
 


